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Nr.____

(data)

Vilnius
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS
1. Pavadinimas
Namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27986
3. Adresas
Raugyklos g. 19
4. Valdytojas________________________________________________ ________________________
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _______________________________________
II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS
7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:
tūris – kompaktiškas, stačiakampio plano, 3a. su rūsiu; stogo forma – dvišlaitė; dangos medžiaga ar
jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (būklė bloga); kiti stogo elementai – mūriniai dūmtraukiai (būklė
patenkinama); dekoratyvus mūrinis parapetas su ažūriniais metaliniais intarpais (būklė bloga);
aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė patenkinama); sienų angos - stačiakampės,
segmentinės ir arkinės langų angos (būklė patenkinama); segmentinė pravažiavimo į kiemą anga (būklė
bloga); stačiakampės durų ir arkinės balkoninių durų angos (būklė patenkinama);
fasadų architektūrinis sprendimas - istorizmo laikotarpio, plytų stiliaus; fasadų kompozicija - PR
gatvės fasado II ir III aukštai - simetrinės kompozicijos, I aukštas - asimetriškas; fasadų architektūros
tūrinės detalės - PR fasade šoniniai ir centrinis rizalitai (būklė gera); polanginis I a. karnizas (būklė
patenkinama); trikampiai rizalitų frontonai su dantytu karnizu - (būklė gera); balkonai su ažūrinėmis
metalinėmis tvorelėmis šoniniuose rizalituose; tarpaukštiniai ir pastogės karnizai (būklė bloga); piliastrai
(būklė patenkinama); langų bei nišų apvadai ir sandrikai (būklė patenkinama); cilindro formos laiptinė ir
stačiakampio plano laiptinė ŠV fasade (būklė patenkinama šiaurinės ir būklė bloga pietinės); fasadų
apdaila – gelsvų plytų mūras (būklė gera);
konstrukcijos – juostiniai akmenų plytų mūro pamatai (netyrinėti, cokolio būklė bloga); plytų mūro
sienos (būklė patenkinama); Akermano skliautai pravažiavime, laiptinėje ir virš rūsio (perdenginiai virš
rūsio ir kt. netyrinėti; būklė bloga); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė bloga); funkcinė
įranga – betoniniai laiptai (būklė patenkinama); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – sprūdinių vidaus durų
tipas (būklė bloga); medinių langų konstrukcijos, skaidymo ir varstymo tipai (būklė bloga);
laiptų pakopų ir aikštelių danga ar dangos tipas – teracinių laiptų pakopų tipas (būklė bloga);
mozaikinių keramikinių plytelių danga laiptų aištelėse centrinėje laiptinėje (būklė bloga);
Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi – gyvenamoji paskirtis
4. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – namas yra Vilniaus
senamiesčio 16073, U1P
8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas
Pastatas trijų aukštų. Pagrindinis fasadas
orientuotas į Raugyklos gatvę. Fasadas netinkuotas, geltonų plytų(F01). Kai kurie fasado langai pakeisti,
skirtingų spalvų ir dalinimų(F02-03). Keli balkonai gatvės fasade sutvarkyti(F03), kiti smarkiai
apirę(F04). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas
ant šaligatvio dangos(F06-07). Fasado šone yra pravažiavimas į kiemą su metalinėmis varčiomis(F08).
Pravažiavimo danga – asfaltas(F09), perdanga – plytų ant metalinių sijų(F10). Pravažiavimo sienų
tinkas nutrupėjęs, sienos išteptos dažais(F11-12).
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PRIDEDAMA:
9. Fotofiksacija 2014 m.
12 nuotraukų
10. Kiti dokumentai_________lapai.
11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data

Vyr. inž.

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

2014-09

(metai, mėnuo, diena)

______________
(parašas)

Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)

